
במדינה
מיפלגות

האדמה יום
 המתקדמת התגועה

 לקיים הצליחה לא
 היא אד כללית. שביתה
 המונוסול את שגרה

רק״ח של
 שלפני בכך ספק שמטיל מי עוד אין
בהנ דאז, הממשלה ביצעה שנים עשר
מונומנ מעשה״שטות רבין, יצחק הגת

האדמה". ״יום נקרא הוא טאלי.
שט להפקיע אז החליטה הממשלה

 להרחיב כדי ערבים, מידי נרחבים חים
 את ״לייהד" שנועדו יהודיות ערים

בהדר אלה ערים עוברות כיום הגליל.
ערביות. לידיים גה

הפ של יום הערבים אירגנו כאשר
 דאז, הצפון פיקוד אלוף פקד גנות,
 ערבים שישה באש. לפתוח איתן, רפאל
 רפול הטביע כך נפצעו. עשרות נהרגו,
 הקטלני רישומו את הראשונה בפעם

המדינה. חיי על
 היתה ,1976 יום־אדמה, של התוצאה
עמוק שינוי חל בן־יום דרמאתית.

 כמו כללית, שכיתה תהיה שלא קבעה
עברו. בשנים

 כנגד כסף. עיתון, שכירים,
המתק התנועה התקוממה זו החלטה

 ברור היה שביתה. על הכריזה היא דמת.
 כללית, לשביתה לגרום תוכל שלא לה

 רק״ח, של הזועמת התנגדותה מול'
 37 במשך ושילטונה כוחה את שביצרה

 שבית־ מכיוון כן, על יתר שנים.
 לפטר שמותר לאחרונה פסק המישפט

 מטעמים השובת עובד פיצויים בלי
 מפועלים המתקדמת ביקשה פוליטיים,

לשבות. שלא
חשי את להפגין המתקדמת: מטרת

 כך כרי ותוך הערבי, לציבור היום בות
 מונופול אין שוב לרק״ח כי להוכיח גם
הערבי. הציבור על

 עצמה השביתה הושגה. זו כוונה
 כמעט נגעה לא היא חלקית. היתה

 הצליחה אך לעבודה, שיצאו לפועלים,
 התלמידים. נעדרו שם רבים, בבתי־ספר

בעצ התחרו המתקדמת של העצרות
יותר. קטנות שהיו אף רק״ח, של רות

 התוצאה העיקר. היה זה לא אר
 אינה רק״ח כי שהוכח היתה העיקרית

 היא הערבי. ברחוב הבלעדי הכוח עוד
 צבא בעלת ביותר, החזק הכוח עדיין

יומי, עיתון וחצי־שכירים, שכירים של

 בתיל שיחק ישראל, על־ידי עלת
 אותו והניע מיתר, היה כאילו המתוח
 של צווארו לאורך ומטה, מעלה

מוסטפה.
 כולל אחרים, ורבים אלה מיקרים

 בוודאי חשמליים, בעזרים עינויים
 כוח יוניפי״ל. שיחבר בדוח יירשמו
 בדרום־לבנון, השלום לשמירת האו״ם

 שבו ביום אירע מה שיפרט דוח
 קריזה" ״קיבלו הישראליים החיילים
מ שניים אחרי חיפושיהם במהלך

 ״איזור־ בתוך שנישבו חייליהם,
בדרום־לבנון. הישראלי הביטחון״

 יום — שעבר שישי יום אלמלא
 — החיפושים שהופסקו לפני אחד

 סריקה להיחשב הפעולה היתה יכולה
 יום אך מאופקת־יחסית. ישראלית

שחור. יום היה הזה השישי
 הצעיר — וילדים נשים גברים,

 ננעלו — ־בן־יומו תינוק היה בהם
 לחדרי־חקירות, ונלקחו בחצר כולם

כיתות. בשתי שפעלו
הרא החקירה כי מספרים הכפריים

 ישראליים. חיילים בידי היתה שונה
 צד״ל. של המרצחים ערכו השניה את

 להבחין היה ניתן עבדו אלה שבו בחדר
 יומיים בפברואר, 23(ה־ אתמול
הריצפה על בכיתמי־דם מעשה) לאחר

 הוא ובתודעתו. הערבי הציבור במעמד
 שנולד חדש, דור עצמי. ביטחון רכש

 לכניעות קץ שם בישראל, וחונך
 נפשית מבחינה העצמית. ולהשפלה

 והעם הפלסטיני, העם לחיק חזר הוא
 כבו־ לחיקו אותו קיבל הפלסטיני

 אז עד שהחרים הערבי, העולם האובד.
 בוגדים, בהם וראה ישראל" ״ערביי את

נס. על אותם העלה
 אחד מטומטם מעשה בגלל זה כל

ורפול. רבין של
 מיפלגתית מבחינה ישן. מימסד

 של הבלעדי רכושה יום־האדמה הפך
 בלתי־ במונופול שהחזיקה רק״ח,

בצי הלאומיים הרגשות של מעורער
הערבי. בור

הער אותם השתנו. הזמנים אולם
 מבחינה ביום־האדמה שהשתחררו בים,

 ר־ של באפוטרופסות גם קצו נפשית,
 ישן, מימסד הערבי ברחוב המהווה ק״ח,

 חדש דור וברוטאלי. שתלטני מעובש,
 לשבור החליט ערביים משכילים של
 קמה כך רק״ח. של המונופול את

 הערבי השותף המתקדמת, התנועה
לשלום. המתקדמת ברשימה
וה רק״ח בין המילחמה סוערת מאז

 עמד העשירי יום־האדמה מתקדמת.
הזאת. המילחמה בסימן

 לשיתוף־ האחרון בזמן חותרת רק״ח
בלגי לזכות כדי השילטון, עם פעולה

 ועי־ את בירך נשיא־המדינה טימציה.
 ויל־ מאיר את השבוע והזמין דת־רק״ח

החלי מצידה רק״ח אישית. לשיחה נר
ולהס יום־אדמה, אירועי את למתן טה

 בעצרות־ מיפלגתית בהפגנת־כוח תפק
ה מכשירי־השילטון באמצעות עם.

שונים, שמות הנושאים שלה, מוסווים

 התנועה אך וכסף. מישמעת־ברזל
 אמצעים החסרה הצעירה, המתקדמת

נשבר. המונופול קיימת. אלה,

ביטחון
ורהשח שישי יום

 שקוראים מה זה
 המתרחש על בבריטגיה

בדרום־לבגון
 הממשלה החלטת אחרי שלמה שנה

 ב־ העניינים מתנהלים מלבנון, לסגת
 שם התושבים קודם. כמו דרום־לבנון

 של החלטתם על שמעו לא פשוט
 לגביהם, רבץ. ויצחק פרס שימעון

 קוראי גם נמשכת: עדיין המילחמה
 ושוב שוב מקבלים במערב העיתונים

 מסעי־ על פשיטות־צה״ל, על דיווחים
 שכירי״ של האכזריות ועל עונשין
 בשם הידועים הישראליים, החרב
צד״ל.

 אמריקאית כתבת פלינט, ג׳ולי
ל לאחרונה דיווחה בביירות, ותיקה
הבריטי: גארדיאן קוראי

 למי מליבריה שובו אחרי שבועיים
 עצמו מצא בדרום־לבנון, קום־הולדתו

 כורע כשהוא צעיר, סוחר נאצר, חוסיין
 קשורות היו ידיו נמוך. קיר ליד

 הביטו ישראליים וחיילים גבו, מאחורי
 מכים הלבנוניים עושי־דברם כיצד

באקדח. בראשו
 חנווני ע׳אריב, מוסטפה כרע לידו

 על ראשו את להשעין שאולץ ,30 בן
 הקיר. מעל נמתח אשר הדוקרני התיל

המום־ הלבנונית המיליציה איש־צד״ל,

 היו הקטן בחדר שולחנות. שני ועל
 הכפריים שלדיברי חפצים, פזורים
 רגלי־כיסא, החקירה: במהלך שימשו

מא בתוך בדלי־סיגריות מקלות־עץ,
 תנורים על עדיין שניצבו פרות

 ומחטים, חשמלי סליל חשמליים,
 נוקבו הנחקרים, מספרים כך שבהם,

אוזניהם.
 אנשים חמישה הושלכו לפנות־ערב

 צועקים כולם בית־הספר, שליד לרחוב
רג על לקום חסרי־יכולת ומקצתם

 מפקד או׳קונור, מייקל סרן ליהם.
 אותם לקח בשקרה, האירית היחידה

 גם שם הסמוכה, בתיבנין לבית־החולים
 הפצועים האירית. המיפקדה נמצאת
 חיל- של קצין־רפואה על־ידי נבדקו
האו״ם.

 כשהישראלים לפנות־ערב, בשבת
 נכשלו כי אף המקום, את סוף־סוף עזבו

 ניגשו אנשיהם, את למצוא במאמץ
 דוח־ הנזקים. את לבדוק בשקרה
מה נלקחו כי ציין הרישמי הביטחון

 ביניהן נשים, ושש גברים 55 מקום
 פוצצו בתים שלושה בהריון: אחת

 שוברה, ותכולתם נבזזו אחרים ורבים
 בהתפוצצות־רימו־ נעקרו דלתותיהם

נגנבו. מכוניות עשרות כמה נים:
 הנזק הוא בדוח צויין שלא מה אבל
 השטח. לפני מתחת המסתתר הסמוי,

 שקטים,״ מאוד הם פה האנשים ״רוב
 כל אך מקומי. קצין־ביטחון הסביר

 יהיו בהם פגעו שהישראלים האנשים
חיזב־אללה." מעכשיו
 השיעית למיפלגה התכוון הוא

 ללוחמנות החותרת הפונדמנטליסטית,
 להדוף כדי בדרום, נמרצת יותר הרבה

• הישראלים את סוף־סוף

 חדל לא הוא טלפון. עוד נה, ך*
 על הפירסומים מאז מלצלצל 1 (

 הליברלית המיפלגה למזכ״ל מינויי
 של לימים ההם, לימים חזרתי החדשה.

 כזה לי היה לא אז אבל רשות־השידור.
 מפני זה אזרחים. אנשים, עם טוב קשר

 — עוזרים במזכירות, מוקף שהייתי
הציבור. לבין ביני שחצצו אנשים
 יש ההיא. לתקופה מתגעגע לא אני

 קטן. נראה הכל שאחריהם תפקידים
 רשות־השידור, מנכ״ל תפקיד הוא כזה

 כהונתי, שנות חמש במשך אבל ודאי!
 הציבור, לבין ביני חיץ שהיה לכך פרט
המת על דעתי את להביע יכולתי לא

 לכהן שרציתי נכון אז במדינה. רחש
 על פיצויים יש אבל בתפקיד, שנית

 שיכולתי היה הפיצוי עיקר התיסכול.
 במעריב, שנית דיעותיי את להביע

 לחזור לי הציע לב־ארי ושגידעון
ברדיו. תוכנית ולהגיש
 בר־ לכהן לשוב רציתי מודה: אני

 להסתיר מנסה לא אני שות־השירור.
 יפטרו שהם רציתי לא פשוט זה. את

 רציתי לא פוליטיים. מטעמים אותי
 מטעמים רק אחר אדם שם שיושיבו

 לי שיצא אפילו — בימין הרי אלה.
 מדי יותר שנהגתי חשבו — ימני דימוי

 להישאר בקלות יכולתי בליברליות.
 נוספת, קדנציה רשות־השידור מנכ״ל

 אנשים של הציפיות פי על נהגתי לוא
 מה רואה כשאני בכנות: אבל בימין.
 במחליפי, מקנא לא אני היום, שם קורה
פורת. אורי

 אמרו כהונתי שבתקופת זוכרת את
ל טומי אל יתגעגעו ״עוד באירוניה:

טל המון מקבל באמת אני אז פיד.״
זו הייתי לוא ברשות. מעובדים פונים

 אני בה אהדה של מידה לאותה אז כה
 לנהל. קל יותר הרבה לי היה כיום, זוכה

אולי. יותר, טובה בהרגשה עוזב הייתי
 לאחר שנתיים הזה, היום עצם עד

 עוצרים כמנכ״ל, תפקידי את שסיימתי
 אותי ומציפים ברחוב אנשים אותי

 פרישמן מרחוב לעבור בגלי־אהדה.
 עכשיו הנה, דקות! 20 לי לוקח לגורדון

 לעברי: וצעק אדם בדרך אותי עצר —
עזבת?״ ״למה

 בכלל סירבתי תמימות שנתיים
 רשות־ה־ הקרוי הזה לנושא להתייחס

ל זה, על לדבר בכלל סירבתי שידור,
הרא הפעם זאת במילה. זה את הזכיר
ב הפה את פותח בכלל שאני שונה
ל מנסה כשאני לאחור, במבט נושא.

 אז שעזבתי, אחרי שם אירע מה נתח
 שכל־ הקשה״, ״היד מדיניות כי מסתבר

עצמה. את הצדיקה אותה, לי זוכרים כד

 בטלוויזיה בכיך מאוד עובד עובדה.
 ״אני לי ואמר לאחרונה אליי צילצל

כך. פשוט אליך!״ מתגעגע
 מבין אני לאחור, היום מביט כשאני

 כל־כך לי והתנגדו אותי תקפו שאולי
 של הראשון המינוי הייתי כי בזמנו,

 קשה והיה שילטונו, בתקופת הליכוד
לכך. להתרגל

 ה־ בבית־הקפה קבוע שולחן יש
 ליבני ליצחק סאמט, לגירעון סיפריה

 שכולנו שלושתנו, של המאפיין ולי.
 — בניהול בכירים בתפקידים היינו

הארץ, של עורך־המשנה היה סאמט

 רשות־ מנכ״לי היינו ואני וליבני
 גם לנו נותנת הזאת העמדה השידור.
 של הרגשה וגם ״אינסייד״ של הרגשה

 בכלל לנו אין לא, לא, ״אאוטסייד״.
 מה שיכולנו, למה כבר שהגענו הרגשה

 עוד צפוי שלגידעון חושב אני פיתאום!
 עכשיו קופץ אני בעיתונו, גדול תפקיד
 תפס יצחק ויצחק? הפוליטיקה. לעולם

 מישרות, המון לו הציעו שלווה. מין
 הוא דחה. והוא ביותר, מפתות מהן כמה
 רשות־ה־ מנכ״ל שנית להיות רוצה היה

ק לא. כיום רציתי. בזמנו, אני, שידור.
השלב. את עברתי זה. את להסביר שה

י ז
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תינוקות

 כשהלכתי ,מעריב״.ל. ךץזרתי
 אני שבכך ידעתי לרשות־השידור, 1 1

 עורך־העיתון, להיות סיכויי את מסכן
רצי המחיר. את שילמתי זאת ומבחינה

 רוצה לא אני עורך־מעריב. להיות תי
 מבחינתי, המועמדים. שאר על לדבר

 דיסנצ׳יק, עידו לבין ביני מאבק היה
 מבחינתו, בצדק, זה אולי זכה. והוא
היוק בכיסא ישבתי שאני שבזמן מפני
המ את ניהל הוא ברשות־השידור, רתי

היומיו המאבקים העיתון, של אבקים
מיים.
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